
      
 

โครงการและก าหนดการจัดอบรม 
หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป (ประเภท 2) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่        

ความรับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สามารถวิเคราะห์นโยบาย วางแผน  การบริหารงาน     

อย่างเป็นระบบในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และกลุ่มผู้มี       

ส่วนได้ส่วนเสีย และเชื่อมโยงการการให้ความส าคัญกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร     

และสังคม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 

เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ด้านการบริหาร           

ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ 

2. บุคลากรที่ ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะ  สามารถพัฒนาเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหาร                  

ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป ประจ าโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบ เพ่ือขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน    

การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไปประจ าโรงงาน 
 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารด้าน CSR / ชุมชนสัมพันธ์หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ จ านวน  30 คน / รุ่น / หลักสูตร 
 

รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การบรรยาย การถาม-ตอบ การระดมสมอง การฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การใช้สื่อวีดีทัศน์ 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรมอบรม  จ านวน 2 วัน เเละทดสอบ จ านวน 0.5 วัน 
 

 



วันเวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม 

วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

การประเมินผล 

  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมตลอด 2 วัน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 65% ขึ้นไปจึงจะได้รับใบรับรอง

เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการ

บริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับท่ัวไป 
 

เอกสารการสมัครฝึกอบรม 

1. แบบฟอร์มค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพ่ือมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   

ประจ าโรงงาน 

2. ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือประสบการณ์

การท างานทั่วไป อย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน      

หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

3. ส าเนาปริญญาบัตรหรือผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองประสบการณ์ท างานทั่วไป      

อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

4. ส าเนาบัตรประชาชน 
 

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์  www.psds.tu.ac.th 

เลือกหัวข้อ บริการวิชาการ/ฝึกอบรม และสแกนเอกสารการสมัคร ส่งอีเมล์มาที่ penjunaoy@hotmail.com       

หรือ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12121 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-5644429 มือถือ 080-2898191 ,       

089-6846569 

**หมายเหตุ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคุณสมบัติพร้อมแจ้งผลผู้ผ่าน        

การคัดเลือกทางอีเมล์ ผู้สมัครฯ ต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมและทดสอบและช าระค่าธรรมเนียมตามเวลาที่ก าหนด 

และขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรมหากจ านวนผู้สมัครในแต่ละรุ่นไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

อัตราค่าใช้จ่าย 

ค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ  จ านวน 6,600 บาท / คน 
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ก าหนดการ 

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป (ประเภท 2) 
 

วัน/เวลา รายละเอียดเนื้อหา ทีมวิทยากร 

วันที่ 18 ธ.ค. 62 วัตถุประสงค์: เข้าใจมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน (CSR-DIW)     

และรู้จักบทบาทหน้าที่ของการท างาน CSR ในองค์กร 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  

08.30 - 09.00 น. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน

บุคลากรเฉพาะด้านการบริหาร 

CSR ระดับท่ัวไป 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

หรือผู้แทน 

09.00 - 10.30 น. - ทิศทางแนวโน้มของงานด้าน 

CSR (CSR Trend) ทั้งในบริบท

ของประเทศ และบริบทของโลก 

อ.สุกิจ อุทินทุ 

 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง/สานสัมพันธ์ชาว CSR 

10.45 - 12.00 น. - การบริหารคุณค่าร่วมเพ่ือพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน  

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน/สานสัมพันธ์ชาว CSR 

 วัตถุประสงค์: เข้าใจแนวทางในการจัดการกับมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน CSR     

ในองค์กร สามารถสื่อสารงานด้าน CSR ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้ง

เข้าใจแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 

13.00 - 14.30 น.  - การวางรากฐานงาน SEP         

สู่เป้าหมายสากล SDGs 

ผศ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง/สานสัมพันธ์ชาว CSR 

14.45 - 16.00 น. - การบริหารงานด้วยแนวทาง 

CSR/ CSR-DIW 

-การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล  

 

อ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์ 

วันที่ 19 ธ.ค. 62 วัตถุประสงค์: สามารถเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) สื่อสาร   

งาน CSR ให้กับหน่วยงานภายนอกองค์กร 



วัน/เวลา รายละเอียดเนื้อหา ทีมวิทยากร 

09.00 - 10.30 น. - การสื่อสารงานด้าน CSR ระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

อ.ดร.ศศิธร เดชพรหม 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง / สานสัมพันธ์ชาว CSR 

10.45 - 12.00 น. - การบริหารความขัดแย้งและการ

เจรจาเชิงสร้างสรรค์ 

อ.ปรีชา รุ่งรัตน์ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / สานสัมพันธ์ชาว CSR 

13.00 - 14.30 น. -การวางแผนยุทธศาสตร์CSR และ

แผนงานการขับเคลื่อน 

-การก าหนดโครงสร้างและการ

พัฒนาบุคลากรภายใน 

อ.สุกิจ อุทินทุ 

 

 พักรับประทานอาหารว่าง / สานสัมพันธ์ชาว CSR 

14.30 - 16.00 น. -การประเมินผลการลงทุน       

ทางสังคมและผลตอบแทน  

-การจัดท ารายงานความยั่งยืน   

ของโรงงาน 

อ.ดร.เกศกุล สระกวี 

 

อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล 

16.00 - 16.30 น. สรุปประเมินผลและมอบวุฒิบัตร  

วันที่ 20 ธ.ค. 62 การสอบขึ้นทะเบียน 

08.50 น. เข้าห้องสอบ  

09.00 - 12.00 น. สอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ

ด้านการบริหารความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ระดับทั่วไป 

เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ (คุมสอบ) 

และผู้ประสานงาน มธ. 

 
 
 
 
 
 
 


